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str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

  
PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR 

Nr. 1090/19.09.2018 
 

    
Debitor: SC HYDRO - ENGINEERING SA 

Sediul: Reşiţa, str. Calea 
Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-
Severin 

CUI/CNP:   

1 8 0 4 5 4 2 0      
 

Date privind dosarul: 

Număr dosar: 5911/115/2013 

Tribunalul: Caraș Severin 
Secţia: a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal 

Judecător sindic: Roiescu Claudia  
 

  

Încheiat astăzi,                           Orele 

1 9 0 9 2 0 1 8 

 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de 
Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. 

Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu 
sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 

și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de 

lichidator judiciar al debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment, in 
bankruptcy, en faillite,  cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 
A, jud. Caraş-Severin, cod unic de identificare fiscală 18045420, înregistrată în 

Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, numit prin Sentința civilă nr. 27/JS 
din data de 01.02.2018, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, 

în dosarul nr. 5911/115/2013, 
 
Având în vedere următoarele: 

- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în Buletinul 

procedurilor de insolvență nr. 16785 din data de 11.09.2018 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/01/convocare-SC-Hydro-Engineering-SA.pdf. 
 

În temeiul art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006, a convocat: 

 
ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR SC HYDRO-ENGINEERING SA 

 

 

Pentru data de 19.09.2018, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, 
str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 
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ORDINEA DE ZI 

 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC HYDRO - 
ENGINEERING SA: 

  
(1).  Prezentarea raportului privind situaţia masei pasive a debitoarei Hydro-

Engineering SA aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite. 
(2).  Prezentarea raportului privind situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor de 
judecată în care debitoarea Hydro-Engineering SA – în faliment, in bankruptcy, en 

faillite este parte. 

(3).  Prezentarea raportului privind situaţia creanțelor de încasat ale debitoarei SC 
Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(4). Prezentarea raportului privind arhiva tehnică și operativă a debitoarei SC Hydro-
Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(5). Prezentarea raportului privind ofertele de arhivare și inventariere a arhivei SC 

Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite, numirea și aprobarea 

ofertei celei mai avantajoase pentru inventariere, selectare și arhivare a fondului 
arhivistic al debitoarei. 

(6). Prezentarea programului de administrare a lichidării si a resurselor de finanţare a 
acestuia privind debitoarea SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en 

faillite. 
(7). Prezentarea raportului privind rezultatele inventarierii bunurilor din averea 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite, sub forma 

raportului de inventariere. 
(8). Prezentarea raportului privind demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar 
pentru evaluarea activelor aflate în patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în 

faliment, in bankruptcy, en faillite. 
(9). Prezentarea rapoartelor de evaluare a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei 

Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(10). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a părților sociale 

deținute de către debitoarea insolventă la SC Aquaris Crivaia SRL. 

(11). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a bunurilor de 
natura imobilelor aflate în patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în faliment, 

in bankruptcy, en faillite. 

(12). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a bunurilor de 
natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în 

faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(13). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații publice a bunurilor de 
natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - 
în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

(14). Angajarea numirii persoanelor de specialitate - expert evaluator – precum și 
nivelul remunerațiilor acestor persoane în vederea evaluării stocului de materii prime, 

materiale consumabile, mărfuri și a produselor în curs de execuție existente în 

patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, conform dispozițiilor art. 23 din 
Legea nr. 85/2006. 

(15). Prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile art. 21 din Legea 
85/2014 coroborat cu disp. art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind îndeplinirea 

atribuțiilor și justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către 
administratorul judiciar. 
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(16). Prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile art. 21 coroborat cu 

dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor, 
justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către lichidatorul judiciar. 

(17). Prezentarea ofertei financiare de către practicienii în insolvență asociați prin 

contract – Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru 

Petrișor-Liviu - privind preluarea poziției de lichidator judiciar ai debitoarei SC Hydro-
Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
(18). Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa 
nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către 

Tribunalul Caraș Severin, Secţia a II-a Civilă, respectiv practicienii în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu 

potrivit disp. art. 19 alin. (2) teza a II-a din Legea 85/2006 și a ofertei financiare 
prezentate la punctul 17 de pe ordinea de zi. 

(19) Prezentarea situaţiei actuale a litigiilor și a dosarelor asociate dosarului de 
insolvenţă. 

 

 
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR: 

 

Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de ec. Popescu George practician 

coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, lichidatorul judiciar asigură 

totodată și secretariatul şedinţei în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2006. 

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin (1) din Legea nr. 85/2006, „cu excepţia cazurilor în 

care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în 

prezența titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor 

asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al 

titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006, „calculul valorii totale 

a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului se determină prin raportare 

la următoarele criterii: c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea 

tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; 

 
Participare: 
 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor s-au prezentat și/sau au transmis puncte 
de vedere în scris următorii creditori: 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat, cu drept de vot, ce 

deține un procent de 71,86% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi 

aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de 

Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct de vedere prin 

poșta electronică cu nr. L/GS/20180918/24.05.2018 înregistrat la lichidatorul 
judiciar cu nr. 1089/19.09.2018. 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de creditor 

garantat, cu drept de vot, ce deține un procent de 21,37% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, 
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confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a 

transmis punct de vedere prin poșta electronică, înregistrat la lichidatorul judiciar cu 
nr. 1088/19.09.2018. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin - 

creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor prevăzute în 

Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de 

către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, a transmis punct 
de vedere prin fax cu nr. 5074/17.09.2018, înregistrat la lichidatorul judiciar cu nr. 
1087/19.09.2018. 

 
Cvorum 

 

La Adunarea Generală a Creditorilor sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere 

creditorii ale căror creanţe valide însumate reprezintă 99,243% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015. Lichidator judiciar 
constată faptul că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 
prevederile art. 15 din Legea nr. 85/2006, drept pentru care se trece la discutarea 

ordinii de zi.  

Conform art. 15 alin. (1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa titularilor de 

creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii 
debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor unei majorităţi, prin 
valoare, a creanţelor prezente.  

Potrivit art. 15 alin. (2) lit. c, calculul valorii totale a creanţelor se determină prin 
raportare la Programul de plată a creanţelor astfel cum reiese din Planul de 

reorganizare confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 

742/21.09.2015.  

Adunarea Generală a Creditorilor este legal constituită, iar în conformitate cu 
dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă deciziile 

adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor de creanţe.  

Se trece la exprimarea votului asupra ordinii de zi a Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Hydro – Engineering SA. 

 
Discutarea ordinii de zi: 

 

 

Punctul 1 al ordinii de zi: Prezentarea raportului privind situaţia masei pasive a 
debitoarei Hydro-Engineering SA aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en 
faillite. 

 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "Subscrisa, Marfin Bank (România) S.A., luăm act de 
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prezentarea raportului privind situaţia masei pasive a debitoarei ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv 

un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a luat act cu privire la primele 9 
puncte de pe ordinea de zi ". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 

742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
luat act de Raportul privind situația masei pasive a debitoarei aflată în procedura 
de faliment". 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 

Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind situaţia masei pasive a 
debitoarei. 
 

 
 

Punctul 2 al ordinii de zi: Prezentarea raportului privind situaţia litigiilor aflate pe 
rolul instanţelor de judecată în care debitoarea Hydro-Engineering SA – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite este parte. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: " luăm act de prezentarea raportului privind situaţia 
litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care debitoarea este parte ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv 

un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a luat act cu privire la primele 9 
puncte de pe ordinea de zi ".  
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3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a 
luat act de Raportul privind situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată 
în care se află  debitoarea " 

 

 
Concluzii 

 

 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 
luat act de prezentarea raportului privind situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor 

de judecată în care debitoarea este parte. 
 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: Prezentarea raportului privind situaţia creanțelor de încasat 
ale debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: " luăm act de prezentarea raportului privind situaţia 
creanțelor de încasat ale debitoarei". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv 

un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a luat act cu privire la primele 9 
puncte de pe ordinea de zi ". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
luat act de Raportul privind situația creanțelor de încasat ale debitoarei" 
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Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de prezentarea raportului privind situaţia creanțelor de încasat ale debitoarei. 
 

 

Punctul 4 al ordinii de zi: Prezentarea raportului privind arhiva tehnică și operativă a 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea raportului privind arhiva 
tehnică și operativă a debitoarei ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv 

un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a luat act cu privire la primele 9 
puncte de pe ordinea de zi". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 

luat act de Raportul privind arhiva tehnică și operativă a debitoarei " 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 

Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind arhiva tehnică și operativă a 
debitoarei. 
 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: Prezentarea raportului privind ofertele de arhivare și 
inventariere a arhivei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, numirea și aprobarea ofertei celei mai avantajoase pentru inventariere, 
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selectare și arhivare a fondului arhivistic al debitoarei. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea raportului privind ofertele 

de arhivare și inventariere a arhivei debitoarei și propunem aprobarea ofertei 

SICAR ARCHISERV SRL la un preț de EUR 6/m liniar pentru prelucrarea și 
comandarea documentelor pe secțiuni și 0,14 EUR/m liniar pentru inventariere, 
selecție și arhivare, avand în vedere că este cel mai mic preț oferit". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv 

un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a luat act cu privire la primele 9 
puncte de pe ordinea de zi ". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 

742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
luat act de cele cinci oferte prezentate pentru arhivare și inventariere a arhivei și 
selectează oferta cea mai avantajoasă din puct de vedere economic, respective 

prețul cel mai mic ofertat, fiind oferta depusă de SC SICAR ARCHISERV SRL, 
pentru suma de 6 euro/1 metru liniar pentru prelucrarea și ordonarea 
documentelor pe compartimente și 0,14 euro/ metro liniar/lună pentru depozitarea 
fondului arhivistic în spațiile propria și un termen de finalizare a operațiunilor de 

45 de zile, în condițiile legii". 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 77,87% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 78,465% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 

Creditorilor a aprobat oferta SC SICAR ARCHISERV SRL la un preț de EUR 6/m liniar 

pentru prelucrarea și comandarea documentelor pe secțiuni și 0,14 EUR/m liniar 

pentru inventor, selecție și arhivare, avand în vedere că este cel mai mic preț oferit. 
Un procent de 21,37% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 21,53% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 

Creditorilor nu se pronunță cu privire la selecția unei oferte de inventariere, selectare 

și arhivare a fondului arhivistic al debitoarei. 
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Punctul 6 al ordinii de zi: Prezentarea programului de administrare a lichidării si a 
resurselor de finanţare a acestuia privind debitoarea SC Hydro-Engineering SA - în 

faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: " luăm act de prezentarea programului de 
administrare a lichidării si a resurselor de finanţare a acestuia privind 
debitoarea". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv 

un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a luat act cu privire la primele 9 
puncte de pe ordinea de zi ". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 

luat act de programul de administrare a lichidării și a resurselor de finanțare 
privind pe debitoare". 

 

 
Concluzii 

 

 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de programul de administrare a lichidării si a resurselor de finanţare a 
acestuia privind debitoarea. 
 

 
Punctul 7 al ordinii de zi: Prezentarea raportului privind rezultatele inventarierii 
bunurilor din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, sub forma raportului de inventariere. 

 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 
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72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea raportului privind 
rezultatele inventarierii bunurilor din averea debitoarei ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin, în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, 

confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: " a 
luat act cu privire la primele 9 puncte de pe ordinea de zi ". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

votează astfel: "a luat act de Raportul privind rezultatele inventarierii bunurilor 
din averea debitoarei, sub forma raportului de inventariere". 

 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 
luat act de prezentarea raportului privind rezultatele inventarierii bunurilor din averea 

debitoarei. 
 

 
 

Punctul 8 al ordinii de zi: Prezentarea raportului privind demersurile efectuate de 
către lichidatorul judiciar pentru evaluarea activelor aflate în patrimoniul debitoarei 
Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea raportului privind 
demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar pentru evaluarea activelor 
aflate în patrimoniul debitoarei ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, 

confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
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luat act cu privire la primele 9 puncte de pe ordinea de zi". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
votează astfel: "a luat act de raportul privind demersurile efectuate de către 
lichidatorul judiciar pentru evaluarea activelor aflate în patrimonial debitoarei" 

 
Concluzii 

 

 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de prezentarea raportului privind demersurile efectuate de către lichidatorul 
judiciar pentru evaluarea activelor aflate în patrimoniul debitoarei. 
 

 
Punctul 9 al ordinii de zi: Prezentarea rapoartelor de evaluare a bunurilor existente în 
patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea rapoartelor de 
evaluare a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, 

confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
luat act cu privire la primele 9 puncte de pe ordinea de zi". 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 

Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
votează astfel: "a luat act de rapoartele de evaluare a bunurilor existente în 

patrimonial debitoarei, și în măsura în care evaluatorul a fost desemnat în urma 
unei selecții de oferte raportul prezentat poate fi utilizat în scopul pentru care a 
fost realizat: - raportul de evaluare asupra valorilor determinate cade în sarcina 
exclusivă a evaluatorului. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor, a 
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informațiilor, a calculelor efectuate în vederea determinării valorilor aparține în 
exclusivitate persoanelor semnatare a raportului de evaluare. În concluzie, cu 
amendamentele de mai sus și doar în cazul în care evaluatorul a fost desemnat 
în urma unei selecții de oferte, raportul de evaluare poate fi utilizat în scopul 
pentru care a fost realizat." 

 
Concluzii 

 

 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de prezentarea rapoartelor de evaluare a bunurilor existente în patrimoniul 
debitoarei. 
  

 

Punctul 10 al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații 
publice a părților sociale deținute de către debitoarea insolventă la SC Aquaris Crivaia 
SRL. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris valabil) votează astfel: "votăm aprobarea Regulamentului de 

valorificare prin licitații publice a părților sociale deținute de către debitoarea 
insolventă la SC Aquaris Crivaia SRL ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, 

confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel:  

aprobă Regulamentul de valorificare prin licitații publice a părților sociale 

deținute de către debitoarea insolventă la SC Aquaris Crivaia SRL. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

votează astfel: "a luat act de Regulamentul de valorificare prin licitații publice a 
părților sociale deținute de către debitoare și este de accord cu privire la 

modalitatea de vânzare și a regulamentului de valorificare al bunurilor ale 
debitoarei cu organizare de licitații publice, cu respectarea regulamentului 
propus". 
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Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

aprobat Regulamentul de valorificare prin licitații publice a părților sociale deținute de 
către debitoarea insolventă la SC Aquaris Crivaia SRL. 

 

 

 

Punctul 11 al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații 
publice a bunurilor de natura imobilelor aflate în patrimoniul debitoarei Hydro-

Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 

vedere scris valabil) votează astfel: "propunem și votăm aprobarea pentru 
imobilele aflate în patrimoniu debitoarei stabilirea următorului regulament de 
valorificare: 

• Organizarea unei serii de 8 licitații publice, la un interval de 2 săptămâni 
una față de cealaltă, prețul de pornire fiind cel stabilit prin rapoartele de 
evaluare, bunul neputând fi adjudecat la un preț inferior prețului de pornire. 
Pentru fiecare licitație, procedura de licitație va fi îndeplinită potrivit legii și 
organizată în condițiile Codului de Procedură Civilă, cu posibilitatea 

creditorului de a depune creanța sa în contul prețului. Participanții la 
licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitației, la 
dispoziția lichidatorului judiciar, cel puțin 10% din prețul de începere a 
licitției pentru bunul pe care intenționeazâ să-l cumpere, cu excepția 
creditorilor. Adjudecatarul imobilului va depune prețul la dispoziția 
lichidatorului judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, 
ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului. Orice propunere 
primită, va fi prezentată creditorului ipotecar. În cazul în care imobilele nu 

vor putea fi valorificate în condițiile propuse, creditorii vor fi convocați într-o 
nouă adunare în care va fi stabilită modalitatea de continuare a procedurii 
de valorificare". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, 

confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: 
achiesează la votul creditorului garantat cu privire la punctul 11 de pe ordinea 
de zi. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
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Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

votează astfel: "a luat act de Regulamentul de valorificare prin licitații publice a 
bunurilor de natura imobilelor deținute de către debitoare și este de acord cu 
privire la modalitatea de vânzare și a regulamentului de valorificare al 
bunurilor ale debitoarei cu organizare de licitații publice, cu respectarea 
regulamentului propus" 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 93,232% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 93,943% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat pentru imobilele aflate în patrimoniu debitoarei stabilirea 
urmâtorului regulament de valorificare: 

• Organizarea unei serii de 8 licitații publice, la un interval de 2 săptămâni 

una față de cealaltă, prețul de pornire fiind cel stabilite prin rapoartele de 

evaluare, bunul neputând fi adjudecat la un preț inferior prețului de 

pornire. Pentru fiecare licitație, procedura de licitație va fi îndeplinită 

potrivit legii și organizată în condițiile Codului de Procedură Civilă, cu 

posibilitatea creditorului de a depune creanța sa în contul prețului. 

Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu până la 

începerea licitației, la dispoziția lichidatorului judiciar, cel puțin 10% din 

prețul de începere a licitției pentru bunul pe care intenționeazâ să-l 

cumpere, cu excepția creditorilor. Adjudecatarul imobilului va depune 

prețul la dispoziția lichidatorului judiciar în termen de cel mult 30 de zile 

de la data vânzării, ținându-se seama de garanția depusă în contul 

prețului. Orice propunere primită, va fi prezentată creditorului ipotecar. În 

cazul în care imobilele nu vor putea fi valorificate în condițiile propuse, 

creditorii vor fi convocați într-o nouă adunare în care va fi stabilită 
modalitatea de continuare a procedurii de valorificare. 

 

Un procent de 6,011% din totalul creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi 

aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de 

Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% 

din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere aprobă 
regulamentul propus de lichidatorul judiciar. 

 

 

Punctul 12 al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații 
publice a bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul debitoarei Hydro-
Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 
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reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris valabil) votează astfel: "votăm aprobarea Regulamentului de 
valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în 
patrimoniul debitoarei ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, 

confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: 

aprobă Regulamentul de valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura 
mijloacelor fixe aflate în patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în 
faliment, in bankruptcy, en faillite. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

votează astfel: "a luat act de Regulamentul de valorificare prin licitații publice a 
bunurilor de natura mijloacelor fixe deținute de către debitoare și este de acord 
cu privire la modalitatea de vânzare și a regulamentului de valorificare al 
bunurilor ale debitoarei cu organizare de licitații publice, cu respectarea 
regulamentului propus". 

 

 
Concluzii 

 

 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

aprobat Regulamentul de valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura 
mijloacelor fixe aflate în patrimoniul debitoarei. 
 

 

Punctul 13 al ordinii de zi: Aprobarea Regulamentului de valorificare prin licitații 
publice a bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul debitoarei 

Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "votăm aprobarea Regulamentului de valorificare prin 

licitații publice a bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul 



  
16 

 
  

debitoarei". 
2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv 

un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere scris valabil) votează astfel: aprobă Regulamentul de valorificare 
prin licitații publice a bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate în 
patrimoniul debitoarei Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 

luat act de Regulamentul de valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura 
obiectelor de inventar deținute de către debitoare și este de acord cu privire la 
modalitatea de vânzare și a regulamentului de valorificare al bunurilor ale 
debitoarei cu organizare de licitații publice, cu respectarea regulamentului propus" 

 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

aprobat Regulamentul de valorificare prin licitații publice a bunurilor de natura 
obiectelor de inventar aflate în patrimoniul debitoarei. 

 

 
Punctul 14 al ordinii de zi: Angajarea numirii persoanelor de specialitate - expert 

evaluator – precum și nivelul remunerațiilor acestor persoane în vederea evaluării 

stocului de materii prime, materiale consumabile, mărfuri și a produselor în curs de 

execuție existente în patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, conform 

dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 85/2006. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 

scris valabil) votează astfel: "votăm aprobarea ofertei SC EVALUAR SRL la prețul 
de 5.200 lei, având în vedere că acesta este cel mai mic preț oferit". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, 
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(respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: aprobă oferta Evaluar SRL 
pentru evaluarea stocului de materii prime, materiale consumabile, mărfuri și a 
produselor în curs de execuție existente în patrimonial debitoarei. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
luat act de cele trei oferte prezentate pentru angajarea unui evaluator membru 
NEVAR de evaluare a stocului de mărfuri, materiale consumabile, producție 

neterminată aflate în patrimonial debitoarei și selectează oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic, respective prețul cel mai mic ofertat, 
fiind oferta depusă de Evaluar SRL  prin expert CÂNDEA MIRCEA GABRIEL, 

pentru suma de 5.200 lei (inclusive TVA), în condițiile legii." 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

aprobat oferta SC EVALUAR SRL prin expert evaluator Cândea Gabriel la prețul de 

5.200 lei, având în vedere că acesta este cel mai mic preț oferit în vederea evaluării 

stocului de materii prime, materiale consumabile, mărfuri și a produselor în curs de 

execuție existente în patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 

 

 

Punctul 15 al ordinii de zi: Prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile 
art. 21 din Legea 85/2014 coroborat cu disp. art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind 

îndeplinirea atribuțiilor și justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către 
administratorul judiciar. 

 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea raportului de activitate 
întocmit în condițiile art. 21 din Legea 85/2014 coroborat cu disp. art. 20 din 
Legea nr. 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor și justificarea cheltuielilor cu 
administrarea procedurii de către administratorul judiciar". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, 

(respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: ia act cu privire la raportul 
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de activitate întocmit în condițiile art. 21 din Legea 85/2014 coroborat cu disp. 
art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor și justificarea 
cheltuielilor cu administrarea procedurii de către administratorul judiciar. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
luat act de raportul de activitate întocmit în condițiile art. 21 din Legea nr. 
85/2014 coroborat cu disp. art. 20 din Legea 85/2006 privind îndeplinirea 
atribuțiilor și justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către 
administratorul judiciar" 

 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile art. 21 din Legea 
85/2006 coroborat cu disp. art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind îndeplinirea 

atribuțiilor și justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către 
administratorul judiciar. 

 
* Dintr-o eroare tehnică s-a consemnat în cadrul punctului nr. 15 de pe ordinea de zi 

Legea 85/2014 în loc de Legea 85/2006. 

Președintele de ședință consemnează acest aspect creditorilor participanți la ședința 
Adunării creditorilor debitoarei Hydro-Engineering SA. 
 

 

Punctul 16 al ordinii de zi: Prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile 

art. 21 coroborat cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea 85/2006 privind îndeplinirea 

atribuțiilor, justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către lichidatorul 
judiciar. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea raportului de activitate 

întocmit în condițiile art. 21 coroborat cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea 
85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor, justificarea cheltuielilor cu 
administrarea procedurii de către lichidatorul judiciar". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 
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de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, 

(respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: ia act cu privire la raportul 
de activitate întocmit în condițiile art. 21 coroborat cu dispozițiile art. 24 alin. (1) 

din Legea 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor, justificarea cheltuielilor cu 
administrarea procedurii de către lichidatorul judiciar . 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 

luat act de raportul de activitate întocmit în condițiile art. 21 din Legea 85/2014 
coroborat cu dispozițiile art. 24 din Legea nr. 85/2006 privind îndeplinirea 
atribuțiilor și justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către 
lichidatorul judiciar." 

 

 
Concluzii 

 

 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de prezentarea raportului de activitate întocmit în condițiile art. 21 coroborat 

cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor, 
justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către lichidatorul judiciar. 
 

 
Punctul 17 al ordinii de zi: Prezentarea ofertei financiare de către practicienii în 

insolvență asociați prin contract – Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de 

Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu - privind preluarea poziției de lichidator judiciar ai 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "luăm act de prezentarea ofertei financiare de către 

practicienii în insolvență asociați prin contract Consultant Insolvență SPRL și 
Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu - privind preluarea poziției 
de lichidator judiciar ai debitoarei SC Hydro-Engineering SA ". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, 

(respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: ia act cu privire la oferta 
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financiară prezentată de către practicienii în insolvență asociați prin contract – 
Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-
Liviu - privind preluarea poziției de lichidator judiciar ai debitoarei SC Hydro-
Engineering SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: "a 
luat act de prezentarea ofertei financiare de către practicienii în insolvență 
asociați prin contract – CONSULTANT INSOLVENTA SPRL și CABINET INDIVIDUAL 
DE INSOLVENȚĂ DĂOGARU PETRIȘOR LIVIU, privind preluarea poziției de 
lichidator judiciar al debitoarei în faliment" 

 

 
Concluzii 

 

 
Cu o majoritate de 99,243% % din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de prezentarea ofertei financiare de către practicienii în insolvență asociați 
prin contract Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru 

Petrișor-Liviu - privind preluarea poziției de lichidator judiciar ai debitoarei SC Hydro-
Engineering SA. 

 

 
Punctul 18 al ordinii de zi: Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de 
judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în 

dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Caraș Severin, Secţia a II-a Civilă, 

respectiv practicienii în insolvență Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de 

Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu potrivit disp. art. 19 alin. (2) teza a II-a din Legea 

85/2006 și a ofertei financiare prezentate la punctul 17 de pe ordinea de zi. 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil) votează astfel: "confirmăm în calitate de lichidator judiciar 
practicienii în insolvență Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de 

Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu astfel cum a fost desemnat de către judecătorul 
sindic prin Sentinţa nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 
5911/115/2013 de către Tribunalul Caraș Severin, Secţia a II-a Civilă și 
propunem următorul onorariu: 

• Un onorariu fix de 2.000 lei/lună + TVA pentru întreaga perioadă de 
desfășurare a procedurii; 
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• Un onorariu de succes de 3% din orice sumă recuperate în cadrul procedurii, 
excluzând sumele recuperate din vânzarea bunurilor ipotecate în favoarea 
noastră; 

• Un onorariu de succes de 1% din suma recuperată în cadrul procedurii, prin  
vânzarea către terți a bunurilor ipotecate în favoarea noastră: 

• Un onorariu de succes de 0,5% dacă bunurile ipotecate în favoarea noastră 
sunt achiziționate de bancă sau de către o companie din grup". 

2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 

de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, 

(respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor prezenți sau care au 

transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: confirmă lichidatorul și 
propune un onorariu fix lunar de 2.000 lei și un onorariu de success de 4% din 
sumele recuperate în primul an de la data deschiderii procedurii de faliment și de 
3% pentru sumele recuperate ulterior. Procentele se vor aplica la sumele 
distribuite către creditori. 

3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul creanțelor 

prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 
742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: 

"având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (2) din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 2442/18.08.2016 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, confirm lichidatorul judiciar desemnat de instanța de 
judecată, respective CII DĂOGARU PETRIȘOR – LIVIU, reprezentant legal prin 

Dăogaru P.L. și Consultant Insolvență SPRL, nu aprobă onorariul solicitat de către 
lichidatorul judiciar în cuantum de 2.000 lei/lună + TVA de la data desemnării în 
calitate de lichidator judiciar și un procent de 5% + TVA din valorificarea bunurilor 
și recuperarea creanțelor și propunem un onorariu de 500 lei/lună + TVA de la 

data desemnării în calitate de lichidator judiciar și un procent de 1% + TVA din 
valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor " 

 
Concluzii 

 

 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

confirmat în calitate de lichidator judiciar practicienii în insolvență Consultant 

Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu astfel cum 
a fost desemnat de către judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 27/JS din data de 

01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Caraș 
Severin, Secţia a II-a Civilă. 

 

Cu o majoritate de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
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Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 72,408% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) a aprobat 
următorul onorariu: 

• Un onorariu fix de 2.000 lei/lună + TVA pentru întreaga perioadă de 

desfășurare a procedurii; 

• Un onorariu de success de 3% din orice sumă recuperate în cadrul 
procedurii, excluzând sumele recuperate din vânzarea bunurilor ipotecate 
în favoarea Marfin Bank România SA; 

• Un onorariu de success de 1% din suma recuperată în cadrul procedurii, 

prin  vânzarea către terți a bunurilor ipotecate în favoarea Marfin Bank 
România SA: 

• Un onorariu de success de 0,5% dacă bunurile ipotecate în favoarea 

Marfin Bank România SA sunt achiziționate de bancă sau de către o 

companie din grup. 
 

Un procent de 21,372% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 

Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) a aprobat 

următorul onorariu: onorariu fix lunar de 2.000 lei și un onorariu de success de 4% 

din sumele recuperate în primul an de la data deschiderii procedurii de faliment și de 
3% pentru sumele recuperate ulterior. Procentele se vor aplica la sumele distribuite 

către creditori. 
 

Un procent de 6,011% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) a aprobat 
următorul onorariu: onorariu de 500 lei/lună + TVA de la data desemnării în calitate 

de lichidator judiciar și un procent de 1% + TVA din valorificarea bunurilor și 
recuperarea creanțelor. 

 

Punctul 19 al ordinii de zi: Prezentarea situaţiei actuale a litigiilor și a dosarelor 
asociate dosarului de insolvenţă 
 

1. SC Marfin Bank România SA, în calitate de creditor garantat ce deține un 

procent de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel 

Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 
vedere scris valabil) votează astfel: "a luat act de prezentarea situaţiei actuale 

a litigiilor și a dosarelor asociate dosarului de insolvenţă". 
2. BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin în calitate de 

creditor garantat ce deține un procent de 21,372% din totalul creanțelor 

acceptate conform Planului de reorganizare al activității debitorului, 

confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 

742/21.09.2015, (respectiv un procent de 21,535% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) votează astfel: ia 
act de situația litigiilor și a dosarelor asociate dosarului de insolvență. 
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3. D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Caraş-Severin - creditor bugetar ce deține un procent de 6,011% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Curtea de Apel Timișoara prin 
Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 6,057% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

votează astfel: "a luat act de situația actuală a litigiilor și a dosarelor asociate 
dosarului de insolvență" 

Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală a Creditorilor a 

luat act de prezentarea situaţiei actuale a litigiilor și a dosarelor asociate dosarului de 
insolvenţă.  

 
HOTĂRÂRI 

 

În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin 

corespondență, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro – 

Engineering SA hotărăşte: 

1. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind 

situaţia masei pasive a debitoarei. 

2. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind 

situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care debitoarea 

este parte. 

3. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind 

situaţia creanțelor de încasat ale debitoarei. 

4. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind 

arhiva tehnică și operativă a debitoarei. 

5. Cu o majoritate de 77,87% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 78,465% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind 
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ofertele de arhivare și inventariere a arhivei debitoarei și a aprobat oferta SC 

SICAR ARCHISERV SRL la un preț de EUR 6/m liniar pentru prelucrarea și 

comandarea documentelor pe secțiuni și 0,14 EUR/m liniar pentru 

inventar, selecție și arhivare, avand în vedere că este cel mai mic preț oferit. 

6. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea programului de 

administrare a lichidării si a resurselor de finanţare a acestuia privind 

debitoarea. 

7. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind 

rezultatele inventarierii bunurilor din averea debitoarei. 

8. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului privind 

demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar pentru evaluarea 

activelor aflate în patrimoniul debitoarei. 

9. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform Planului 

de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea rapoartelor de 

evaluare a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei. 

10. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat Regulamentul de valorificare prin 

licitații publice a părților sociale deținute de către debitoarea insolventă la 

SC Aquaris Crivaia SRL. 

11. Cu o majoritate de 93,232% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 93,943% din totalul 

creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat pentru imobilele aflate în 
patrimoniu debitoarei stabilirea următorului regulament de valorificare: 

• Organizarea unei serii de 8 licitații publice, la un interval de 2 

săptămâni una față de cealaltă, prețul de pornire fiind cel stability prin 

rapoartele de evaluare, bunul neputând fi adjudecat la un preț inferior 

prețului de pornire. Pentru fiecare licitație, procedura de licitație va fi 

îndeplinită potrivit legii și organizată în condițiile Codului de Procedură 

Civilă, cu posibilitatea creditorului de a depune creanța sa în contul 
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prețului. Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu 

până la începerea licitației, la dispoziția lichidatorului judiciar, cel puțin 

10% din prețul de începere a licitației pentru bunul pe care 

intenționeazâ să-l cumpere, cu excepția creditorilor. Adjudecatarul 

imobilului va depune prețul la dispoziția lichidatorului judiciar în 

termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ținându-se seama de 

garanția depusă în contul prețului. Orice propunere primită, va fi 

prezentată creditorului ipotecar. În cazul în care imobilele nu vor putea 

fi valorificate în condițiile propuse, creditorii vor fi convocați într-o 

nouă adunare în care va fi stabilită modalitatea de continuare a 

procedurii de valorificare. 

12. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat Regulamentul de valorificare prin 

licitații publice a bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul 

debitoarei. 

13. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat Regulamentul de valorificare prin 

licitații publice a bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate în 

patrimoniul debitoarei. 

14. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat Angajarea/numirea persoanelor de 

specialitate - expert evaluator SC EVALUAR SRL la prețul de 5.200 lei, având 

în vedere că acesta este cel mai mic preț oferit, în vederea evaluării stocului de 

materii prime, materiale consumabile, mărfuri și a produselor în curs de 

execuție existente în patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA, conform 

dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 85/2006. 

15. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului de 

activitate întocmit în condițiile art. 21 din Legea 85/2014 coroborat cu 

disp. art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor și 

justificarea cheltuielilor cu administrarea procedurii de către 

administratorul judiciar. 

16. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 
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totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea raportului de 

activitate întocmit în condițiile art. 21 coroborat cu dispozițiile art. 24 

alin. (1) din Legea 85/2006 privind îndeplinirea atribuțiilor, justificarea 

cheltuielilor cu administrarea procedurii de către lichidatorul judiciar. 

17. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea ofertei financiare 

de către practicienii în insolvență asociați prin contract Consultant 

Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu - 

privind preluarea poziției de lichidator judiciar ai debitoarei SC Hydro-

Engineering SA. 

18. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat în calitate de lichidator 

judiciar practicienii în insolvență Consultant Insolvență SPRL și Cabinet 

Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu astfel cum a fost desemnat de 
către judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 27/JS din data de 01.02.2018 

pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Caraș Severin, 
Secţia a II-a Civilă.  

           Cu o majoritate de 71,860% din totalul creanțelor acceptate conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Curtea de 

Apel Timișoara prin Hotarârea nr. 742/21.09.2015, (respectiv un procent de 

72,408% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere 
scris valabil), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat următorul onorariu: 

• Un onorariu fix de 2.000 lei/lună + TVA pentru întreaga perioadă de 

desfășurare a procedurii; 

• Un onorariu de success de 3% din orice sumă recuperate în cadrul 
procedurii, excluzând sumele recuperate din vânzarea bunurilor ipotecate 
în favoarea Marfin Bank România SA; 

• Un onorariu de success de 1% din suma recuperată în cadrul procedurii, 

prin  vânzarea către terți a bunurilor ipotecate în favoarea Marfin Bank 

România SA: 

• Un onorariu de success de 0,5% dacă bunurile ipotecate în favoarea 

Marfin Bank România SA sunt achiziționate de bancă sau de către o 
companie din grup. 

 

19. Cu o majoritate de 99,243% din totalul masei credale admisă conform 

Planului de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00 % din 

totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 

Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de prezentarea situaţiei actuale a 

litigiilor și a dosarelor asociate dosarului de insolvenţă. 
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Număr de exemplare: 

 

Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 2 (două)  exemplare, din care 1 exemplar 

pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

 

Semnături: 
 

Președinte de ședință - Lichidator judiciar:  
 

Consultant Insolvență SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George                                                                     
(numele şi prenumele reprezentantului 
Lichidatorul judiciar)                                                 (semnătură şi ştampilă)  

 
  

 
SC Marfin Bank România SA –  punct de vedere nr. L/GS/20180918/24.05.2018 
 

 
BRD-Groupe Societe Generale prin Sucursala Caraş-Severin – punct de vedere 

 
 
D.G.R.F.P. Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin - punct de vedere nr. 5074/17.09.2018 


